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GAMBARAN INDEX PERAWATAN MANDIRI PASIEN GAGAL JANTUNG YANG 

MENGALAMI RAWAT INAP ULANG DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 

  

Abstrak 

 

Pasien gagal jantung yang sering menjalani rawat inap kembali hal tersebut terjadi karena 

keadaan abnormalitas jantung. Hal tersebut menimbulkan serangkaian gejala yang 

menyebabkan pasien mengalami rawat inap kembali. Kekambuhan yang terjadi pada pasien 

gagal jantung dapat dikarenakan pasien tidak patuh terhadap terapi dan anjuran yang telah 

diberikan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor rawat inap 

ulang pada pasien gagal jantung. Penelitian menggunakan metode destkriptif kuantitatif 

dengan pendekatan cross sectional dilakukan di bangsal rawat inap RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta pada 47 responden. Instrument penelitian berupa kuesioner yang dibuat peneliti 

sendiri dengan mengacu pada sumber yang ada dan diturunkan dari kuesioner “Self-Care of 

Heart Failure Index (SCHFI)”. Kuesioner tersebut berisi 20 item pertanyaan. Penelitian yang 

sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa dari berbagai faktor yang diteliti usia dan riwayat 

hipertensi menjadi faktor yang dominan pada kejadian rawat inap ulang pasien gagal jantung 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Perawat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

terutama dalam pemberian edukasi untuk meminimalisir kejadian rawat inap ulang dengan 

menekan faktor penyebabnya sehingga kejadian rawat inap ulang pada pasien gagal jantung 

dapat menurun. abstrak abstrak abstrak abstrak abstrak abstrak 

 

  

Kata kunci: gagal jantung, faktor penyebab, rawat inap ulang.  

 

 

Abstract 

Heart failure patients who often undergo hospitalization again occur because of a state of 

heart abnormality. This causes a series of symptoms that cause the patient to experience 

hospitalization again. Recurrence that occurs in patients with heart failure can be due to 

patients not adhering to therapy and recommendations that have been given. For this reason, 

the purpose of this study was to determine the factors of repeated hospitalization in heart 

failure patients. The study used a quantitative descriptive method with a cross-sectional 

approach carried out in the inpatient ward Dr. Moewardi Surakarta in 47 respondents. The 

research instrument was a questionnaire made by the researchers themselves with reference to 
existing sources and derived from the "Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI)" 

questionnaire. The questionnaire contains 20 question items. The research that has been done 

shows that from various factors studied age and history of hypertension became the dominant 

factor in the incidence of re-hospitalization of heart failure patients in Dr. Hospital. Moewardi 

Surakarta. Nurses are expected to improve services, especially in providing education to 

minimize the incidence of hospitalization again by pressing the causative factors so that the 

incidence of hospitalization in patients with heart failure can decrease. Abstrak abstrak  

 

Keywords: heart failure, causative factors, repeated hospitalization. 

 

 



1. PENDAHULUAN

Heart Failure (HF) atau gagal jantung merupakan suatu keadaan abnormalitas jantung yang 

ditandai dengan ketidakmampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh secara adekuat 

(Grossman & Brown, 2009). Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya perkembangan 

serangkaian gejala klinis (sesak dan kelemahan/ fatigue) dan juga tanda klinis (edema dan 

ronkhi). Akibat munculnya serangkaian gejala tersebut, pasien harus menjalani rawat inap 

(Philbin, 2008). Melihat dari hal tersebut, kejadian gagal jantung semakin meningkat setiap 

tahunnya. 

Mortalitas dan morbiditas penyakit gagal jantung semakin meningkat setiap tahunnya. 

Data yang diperoleh dari Badan Kesehatan DuniaWorld Health Organization (WHO) tahun 

2013sebanyak 17,5 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit gagal jantung (WHO, 

2013). American Heart Association (AHA) menyatakan bahwa penyakit gagal jantung 

merupakan salah satu penyebab kematian utama, terhitung 17,3 juta kematian per tahun, 

diperkirakan angka tersebut akan meningkat menjadi kurang lebih 23,6 juta pada tahun 2030 

(AHA, 2012). Data Riskesdas pada tahun 2013 menunjukan prevalensi tertinggi pada 

penyakit kardiovaskuler adalah penyakit gagal jantung yaitu sebesar 1,5%. Dari data tersebut, 

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 0,18% atau diperkirakan 

sekitar 43.361 penduduk (Riskesdas, 2013). 

Pasien gagal jantung yang sering mengalami kekambuhan biasanya menjalani rawat 

inap kembali. Kekambuhan yang terjadi pada pasien gagal jantung dapat dikarenakan pasien 

tidak patuh terhadap terapi dan anjuran yang telah diberikan (Black & Hawks, 2009). 

Berdasarkan five interacting admission of adherence kepatuhan adalah fenomena 

multidimensional yang ditentukan oleh lima faktor diantaranya faktor sosial/ekonomi, 

perilaku kesehatan, terapi terkait dengan pasien, kondisi yang berhubungan dengan kesehatan, 

dan faktor sistem kesehatan (WHO, 2013). Menurut Nugroho pada penelitiannya tahun (2015) 

didapatkan komplikasi dan rawat inap ulang dapat terjadi akibat ketidaktahuan dan 

ketidakmampuan pasien dan keluarga mengenai tata cara perawatan dirumah (Nugroho, 

2015). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Dr. Moewardi sendiri kejadian rawat 

inap pasien gagal jantung cukup tinggi. Kejadian rawat inap terus meningkat tiap tahunnya, 

pada bulan September sampai dengan Oktober kejadian rawat inap terus meningkat sebanyak 

74 pasien. Abdul Majid pada penelitiannya tahun (2010) mengungkapkan bahwa terdapat 

banyak faktor yang menyebabkan rawat inap ulang pada pasien gagal jantung. Faktor tersebut 



diantaranya usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi, kepatuhan terhadap terapi dan diit, juga 

dukungan keluarga dan social. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

mengenai bagaimana gambaran faktor penyebab rawat inap ulang pada pasien gagal jantung 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien gagal jantung yang mengalami rawat inap di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta sejumlah 74 pasien. Teknik sampling yang digunakan adalah 

consecutive sampling dengan 47 sampel yang dilibatkan dalam penelitian. Instrument 

penelitian berupa kuesioner yang dibuat peneliti sendiri dengan mengacu pada sumber yang 

ada dan diturunkan dari kuesioner “Self-Care of Heart Failure Index”. Berdasarkan uji 

validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan di RSUD Sukoharjo dengan melibatkan 30 

responden didapatkan semua item valid dengan nilai Sig. (2-tailed) = 0,000-0,002 < 0,05 dan 

nilai Reliabillity Cronbach’s Alpha 0,964 > 0,06. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL 

Hasil penelitian mengenai faktor penyebab rawat inap ulang pada pasien gagal jantung di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta dijabarkan sebagai berikut: 

3.1.1. Karakteristik responden 

Table 1 distribusi frekuensi karakteristik responden (n=47) 

No. Variable Frekuensi (F) Prosentase (%) 

1. Umur 

≤ 25 th 

26-35 th 

≥ 36 th 

0 

0 

47 

0 

0 

100 

2. Jenis kelamin 

Laki-laki 

perempuan 

24 

23 

51.1 

48.9 

3. Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA/ SMK sederajat 

Sarjana/ Diploma 

25 

9 

12 

1 

53.2 

19.1 

25.5 

2.1 

4. Riwayat penyakit 

penyerta 

Hipertensi 

Diabetes Melitus 

33 

14 

70.2 

29.8 

6. Kelas Fungsional Gagal 

Jantung 



NYHA I 

NYHA II 

NYHA III 

NYHA IV 

0 

9 

21 

17 

0 

19.1 

44.7 

36.2 

5. Kejadian Rawat Inap 

Ulang 

< 2x dalam 1th 

>2x dalam 1th 

 

 

17 

30 

 

 

36.2 

63.8 

Sumber: data primer (2019) 

Bedasarkan hasil penelitian, karakteristik responden berdasarkan umur lebih banyak 

diderita responden dengan umur ≥ 36 th  yaitu 47 responden (100%). Pada karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin responden yang mengalami rawat inap ulang lebih 

banyak diderita responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 24 responden (51.1%). 

Sedangkan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan 

pendidikan SD lebih banyak jumlahnya yaitu 25 responden (53.2%). Selain itu riwayat 

hipertensi juga lebih banyak diderita yaitu 33 responden (70.2%). Pada kelas fungsional gagal 

jantung kelas fungsional NYHA III lebih banyak diderita yaitu 21 responden (44.7). 

Sedangkan frekuensi rawat inap ulang sebanyak 30 responden (63.8%) mengalami rawat inap 

ulang lebih dari 2 kali dalam 1th terakhir. 

3.1.2. Faktor penyebab rawat inap ulang 

Table 2 faktor yang berpengaruh dengan kejadia rawat inap ulang pasien gagal 

jantung 

No. Variable Frekuensi (F) Prosentase (%) 

1. Manajemen Nutrisi 

Patuh 

Tidak patuh 

 

6 

41 

 

12.8 

87.2 

2. Manajemen Cairan 

Patuh 

Tidak patuh 

 

33 

14 

 

70.2 

29.8 

3. Manajemen Pengobatan 

Patuh 

Tidak patuh 

 

46 

1 

 

97.9 

2.1 

4. Manajemen Aktivitas 

dan Istirahat 

Baik 

kurang 

 

 

39 

8 

 

 

83.0 

17.0 

5.  Manajemen Psikologis 

Baik 

kurang 

 

26 

21 

 

55.3 

44.7 

6. Dukungan Keluarga dan 

Sosial 

Baik 

 

 

46 

 

 

97.9 



kurang 1 2.1 

7. Keteraturan Kunjungan 

Teratur 

Tidak teratur 

46 

1 

97 

2.1 

Sumber: data primer (2019) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor penyebab rawat inap ulang 

mengenai manajemen nutrisi yaitu 41 responden (87.2%) patuh terhadap manajemen nutrisi 

yang dianjurkan. Sedangkan pada manajemen cairan sebanyak 33 responden (70.2%) patuh 

terhadap manajemen caian. 

Pada faktor penyebab rawat inap ulang berdasarkan kepatuhan manajemen pengobatan 

sebanyak 46 responden (97.9%) patuh terhadap manajemen obat. Begitu pula juga menurut 

manajemen aktivitas dan istirahat, sebanyak 39 responden (83.0%) baik dalam manajemen 

aktivitas dan istirahat. 

Pada manajemen psikologis, sebanyak 26 responden (55.3%) memiliki manajemen 

psikologis yang baik. Begitu pula dengan dukungan keluarga dan social sebanyak 46 

responden (97.9%) memiliki dukungan keluarga dan social yang baik. Keteraturan kunjungan 

yang dilakukan oleh responden menunjukan bahwa 46 responden (7.9%) teratur dalam 

kunjungan ke RS pasca rawat inap.  

3.2. PEMBAHASAN 

Gambaran karakteristik responden dan faktor penyebab rawat inap ulang pada pasien gagal 

jantung akan dipaparkan sebagai berikut: 

3.2.1. Usia 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pasien dengan usia ≥36 

th lebih banyak mengalami rawat inap ulang yaitu dengan prosentase 100% dari jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian. Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

mendukung teori yang telah dikemukakan oleh Brown pada tahun (2009) yang menyatakan 

bahwa prevalensi meningkat kurang lebih 10% pada pasien gagal jantung dan cenderung 

mengalami rawat inap ulang seiring dengan bertambahnya usia. Orang dengan usia yang 

semakin bertambah mengalami perubahan antomis, fisiologis dan patologis anatomis (Farid, 

2006). 

3.2.2. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa orang dengan jenis 

kelamin laki-laki lebih banyak mengalami gagal jantung yaitu dengan prosentase 51.1% dari 

total responden yang dilibatkan dalam penelitian. Sedangkan menurut Hsich pada tahun 

(2009), bahwa faktor resiko dalam gagal jantung dan prognosis pasien memperlihatkan 



perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut Hisch (2009) yang mengutip Journal of the 

American College of Cardiology menyebutkan bahwa laki-laki dengan gagal jantung 

cenderung memiliki kualtas hidup lebih tinggi daripada perempuan, hal tersebut dikaitkan 

dengan aktivitas fisik yang dilakukan. 

3.2.3. Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian responden dengan pendidikan terakhir SD lebih banyak 

mengalami rawat inap dengan prosentase sebesar 53.2% dari total sampel yang dilibatkan 

dalam penelitian. Hasil penelitian ini selaras dengan yang dikemukakan Notoatmodjo dalam 

Ratna Eka tahun (2010), pengetahuan merupakan hasil seseorang melakukan pengindraan 

terhadap suatu objek. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin banyak pula informasi yang diterima dan semakin tinggi pula tingkat 

pengetahuannya. 

3.2.4. Derajat Fungsional Gagal Jantung 

Berdasarkan hasil penelitian responden dengan kelas fungsional NYHA III banyak 

mengalami rawat inap dengan prosentase sebesar 44.7% dari total sampel yang dilibatkan 

dalam penelitian. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Philbin dan DiSalvo 

(2008) yang menyatakan bahwa semakin besar resiko terjadinya rawat inap ulang bila 

semakin tinggi tingkat keparahan penyakit gagal jantung. Hasil yang sama dengan penelitian 

yang telah dilakukan Tsucihashi (2005) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat 

penyakit yang diderita maka semakin lama pula hari rawat di RS maka semakin besar pula 

resiko mengalami rawat inap ulang. 

3.2.5. Riwayat Penyakit Penyerta 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagian besar responden 60% dari total 

responden menderita hipertensi. Hasil ini sesuai dengan teori dari Philbin dan DiSalvo (2008) 

yang menyebutkan bahwa riwayat hipertensi yang tidak terkontrol menjadi salah satu 

penyebab rawat inap ulang pada pasien gagal jantung. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan sebagian besar responden 60% dari total responden menderita hipertensi. Hasil ini 

sesuai dengan teori dari Philbin dan DiSalvo (2008) yang menyebutkan bahwa riwayat 

hipertensi yang tidak terkontrol menjadi salah satu penyebab rawat inap ulang pada pasien 

gagal jantung. 

Selain hipertensi, diabetes melitus diderita 40% dari total responden yang diikutkan 

dalam penelitian. Pasien yang menderita diabetes mellitus memiliki resiko dua kali lipat 

menderita gagal jantung dibanding orang yang tidak menderita diabetes mellitus hal tersebut 



karena adanya hiperglikemi (Sudoyo, 2007). Diabetes mellitus yang tidak dikontrol dengan 

baik dapat menyebabkan gagal jantung (Waspadji S, 2009). 

3.2.6. Kejadian Rawat Inap Ulang 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan 47 sampel yang dilibatkan 

mengalami rawat inap ulang. Sebanyak 63. 8% dari total sampel mengalami rawat inap ulang 

lebih dari 2 kali dalam 1th, sedangkan sebanyak 36.2% dari total sampel mengalami rawat 

inap ulang kurang dari 2 kali dalam 1th. Smeltzer dan Bare pada tahun (2010) menyatakan  

bahwa pasien dengan gagal jantung biasanya datang ke pelayanan kesehatan dikarenakan 

adanya episode kekambuhan. Kekambuhan yang terjadi pada pasien gagal jantung dapat 

dikarenakan pasien tidak patuh terhadap terapi dan anjuran yang telah diberikan (Black & 

Hawks, 2009). 

3.2.7. Manajemen Nutrisi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 47 sampel didapatkan bahwa 87.2% 

dari total sampel tidak patuh terhadap pengaturan nutrisi yang dianjurkan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid (2010) didapatkan 41,67% tidak 

mematuhi diit yang dianjurkan. Teori yang dikemukakan Smeltzer dan Bare tahun (2010) 

telah sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya rawat inap ulang diantaranya ketidakpatuhan terhadap diit yang 

dianjurkan. 

3.2.8. Manajemen Cairan 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 70.2% dari total responden 

patuh terhadap pembatasan cairan yang dikonsumsi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ma, Lum, dan Woo pada tahun (2006), dimana pada penelitian 

tersebut  terdapat 24% kurang patuh terhadap pembatasan konsumsi cairan. Kerja jantung 

semakin berat ketika konsumsi cairan yang berlebihan dan tidak dibatasi, disini pembatasan 

konsumsi cairan dan manajemen cairan dipergunakan sebagai salah satu intervensi 

keperawatan (Smeltzer & Bare, 2010). 

3.2.9. Manajemen Pengobatan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebesar 97.9% dari total sampel 

patuh terhadap terapi pengobatan yang dianjurkan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bradke pada tahun (2009). Bradke mengemukakan bahwa 

penggunaan obat-obatan yang tidak tepat merupakan salah satu faktor penyebab rawat inap 

ulang pada pasien gagal jantung. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan Rich, 



Beckham, dan Wittenberg pada tahun (2001) dimana pasien mengalami rawat inap ulang 

dikarenakan faktor perilaku (ketidakpatuhan terapi pengobatan). 

3.2.10. Manajemen Aktivitas dan Istirahat 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 83.0% dari total responden memiliki 

manajemen aktivitas dan istirahat yang baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Smeltzer dan Bare pada tahun (2010). Gagal jantung berkitan langsung 

dengan penurunan toleransi aktivitas. Hal tersebut dapat terjadi karena disfungsi ventrikel kiri, 

peningkatan neurohormonal, dan kongesti pembuluh darah vena sistemik dan pulmonary 

(Duncam & Pozehl, 2006). 

3.2.11. Manajemen Psikologis 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 55.3% dari total responden memiliki 

manajemen psikologis yang baik. Dalam hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Subroto pada tahun (2002) dimana terdapat 80% responden mempunyai emosi 

yang stabil. Selain itu hasil penelitian ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh 

Smeltzer dan Bare pada tahun (2010) yang menyatakan bahwa menghilangkan kecemasan dan 

stress merupakan salah satu intervensi keperawatan dari gagal jantung. Stres mengakibatkan 

vasokontriksi pembuluh darah yang menyebabkan denyut jantung meningkat. Kondisi ini 

akan memperparah kondisi jantung dalam menjalankan fungsinya. 

3.2.12. Dukungan Keluarga dan Sosial 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilakukan menunjukan bahwa 

97.9% dari total sampel memiliki dukungan keluarga dan social yang baik. Hal ini 

bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma, Lum, dan Woo (2006), dimana 

terdapat 21% responden dengan dukungan social. Sedangkan menurut Tsuchiashi (2005) 

menunjukan bahwa salah satu penyebab meningkatnya faktor penyebab rawat inap ulang 

adalah kurangnya dukungan lingkungan social. 

3.2.13. Keteraturan Kunjungan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa 97.9% dari total 

sampel teratur dalam kunjungan. Hasil penelitian ini kontras dengan penelitian yang 

dilakukan Abdul Majid (2010) yang menyatakan bahwa 64.8% responden tidak teratur untuk 

memeriksakan  kembali kesehatannya. Namun hasil ini sejalan dengan teori dari Smeltzer dan 

Bare (2002) bahwa kunjungan ke klinik maupun RS secara teratur dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien gagal jantung. 



3.2.14. Faktor paling dominan pada kejadian rawat inap ulang pada pasien gagal jantung di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Faktor yang dominan dalam penelitian ini yang pertama pada faktor umur dengan 

prosentase 100% dari total sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

relative sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni Widagdo yang menyatakan resiko 

rawat inap ulang pada pasien gagal jantung akan meningkat pada usia diatas 40
 
th. Orang 

dengan usia yang semakin bertambah mengalami perubahan antomis, fisiologis dan patologis 

anatomis (Farid, 2006).  

Hasil penelitian ini relative berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abdul Majid 

(2010) dengan hasil faktor yang paling dominan pada kejadian rawat inap ulang pasie gagal 

jantung adalah riwayat hipertensi. Sama halnya dengan teori yang dibuat oleh Kaplan dan 

Rose (2006) yang menyebutkan salah satu faktor penyebab gagal jantung adalah hipertensi. 

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan karakteristik responden didapatkan hasil bahwa responden berusia diatas 36
 
th 

mengalami rawat inap ulang, dimana responden laki-laki lebih banyak disbanding responden 

perempuan. Responden dengan tingkat pendidikan SD mendominasi dari total responden yang 

diikutkan dalam penelitian. Penelitian yang telah dilakukan didapatkan pasien yang 

mengalami rawat inap ulang lebih dari 2 kali dalam 1 tahun terakhir lebih banyak 

dibandingkan pasien yang mengalami rawat inap kurang dari 2 kali dalam 1 tahun terakhir. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan faktor ketidakpatuhan terhadap manajemen 

nutrisi menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan faktor penyebab rawat inap yang 

lain. Penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa faktor usia menjadi faktor yang paling 

dominan dari faktor penyebab rawat inap ulang yang lain. 

4.2 SARAN 

4.2.1. Bagi pelayanan keperawatan 

Sebagai pelayanan keperawatan disarankan perawat dapat meningkatkan pelayanan 

terutama dalam pemberian edukasi tentang bagaimana perawatan yang perlu dilakukan saat 

dirumah. Hal ini dapat meminimalisir kejadian rawat inap ulang dengan menekan faktor yang 

menyebabkan rawat inap ulang seperti pengaturan nutrisi, cairan, aktivitas, dan psikologis. 

Dengan melakukan hal tersebut diharapkan kejadian rawat inap ulang pada pasien gagal 

jantung bisa menurun. 



4.2.2. Bagi pengembangan ilmu keperawatan 

Sebagai pengembangan ilmu keperawatan disarankan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai evidence based practice (EBP). Hasil penelitian ini yang dijadikan faktor 

penyebab rawat inap ulang pada pasien gagal jantung diantaranya kepatuhan terhadap nutrisi, 

cairan, pengobatan, aktivitas dan istirahat, psikologis dan keteraturan kunjungan. 

4.2.3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih detail mengenai faktor yang 

meneyebabkan rawat inap ulang pada pasien gagal jantung. Selain itu disarankan untuk 

menggali lebih dalam tentang perilaku yang dilakukan saat pasien dirumah pasca mengalami 

rawat inap ulang. 
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